JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zondag 2 april vond weer het jaarlijkse HilDie toernooi plaats in Sporthal Hercules in Diessen. Verspreid over vier matten bonden vele judoka’s
uit de regio er in ongeveer 35 poules de onderlinge strijd aan om de
ereplaatsen. Dit jaar was Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ er maar liefst
met tien judoka’s vertegenwoordigd, t.w. Jasper, Jules van Boxtel, Jurgen
van Gansen, Sander van Gansen, Nikita Machielsen, Jenthe van Ommeren, Aaron Razenberg,
Samir Scheutjens, Guusje Scholten en Loek Seuntjens. Vrijwel zeker was ons groepje dit keer
de jongste en minst ervaren ploeg van het hele toernooi, maar dat lieten ze zeker niet merken
en ze namen het zonder enige terughouding op met hun concurrenten. Zowel onze heren
(Aaron, Jasper, Jurgen, Loek, Samir en Sander) als onze judoka’s van het zogenaamde ‘zwakke geslacht’ (Guusje, Jenthe, Jules en Nikita) zorgden er door hun prima en sportieve inzet
voor, dat hun supporters en begeleiders enorm hebben kunnen meegenieten van hun judoprestaties. Met één uitzondering scoorde ons tiental in hun individuele wedstrijden wisselende
resultaten met als eindresultaat een verrassend eensluidende medaille-oogst, t.w. negen maal
brons ofwel de derde plaats op het ereschavot! Die éne uitzondering betrof Nikita, die al haar
tegenstanders met het maximaal mogelijke puntental wist te verslaan, met als resultaat een
onbetwiste eerste ‘gouden’ plaats op het podium.
Overigens was ze één dag eerder, t.w. op zaterdag 1 april, ook al in Sporthal Hercules. Die
dag als onze (helaas) enige jeugd-judoka, die deelnam aan de judoclinic die er gegeven werd
door de wereldkampioen junioren van 2006, Marvin de la Croes. Marvin gaf die zaterdagmiddag op een erg plezierige én leerzame manier een dik uur les aan de aanwezige judoka’s en
Nikita heeft ons intussen al laten weten dat ze dat een erg leuke les vond. (En misschien heeft
het haar zondag zelfs wel geholpen?) Allemaal hierbij nogmaals bedankt en gefeliciteerd met
de mooie bekers!
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ (www.judotenshi.nl).

